Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Museum Plus Bus

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 7 2 0 8 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Nieuwe Amstelstraat 1 1011pl Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 3 1 0 3 9 1

E-mailadres

info@museumplusbus.nl

Website (*)

www.museumplusbus.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 7 8 8 5 4 6 8

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.S.C. Crebolder

Secretaris

H.G. Van Dijk

Penningmeester

A. Soer

Algemeen bestuurslid

S. Boks

Algemeen bestuurslid

A.L. Knipping

Overige informatie
bestuur (*)

P.S.M .Klarenbeek en K.H.M. van Erp

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de
Nederlandse musea te vergroten voor met name personen met een leeftijd vanaf
vijfenzestig (65) jaar. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het
organiseren van vervoer van en naar de musea.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Museum Plus Bus zorgt dat kunst- en cultureel erfgoed dat in de deelnemende
musea wordt getoond bereikbaar is en blijft voor alle senioren in Nederland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Museum Plus Bus is vaste partner van de VriendenLoterij en ontvangt een
vaste bijdrage van 500.000 euro per jaar.

We doen dit op twee manieren:
1. De Museum Plus Bus haalt groepen kwetsbare ouderen die door hun lichamelijke
en/of geestelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving en/of financiële situatie niet meer
in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken uit hun isolement en biedt een
toegespitste geheel verzorgde service aan waardoor ze toch samen kunnen genieten
van kunst en cultuur in de deelnemende musea.
2. Sinds oktober 2020 rijden we met een bestelbus vol replica’s van topstukken uit de
deelnemende musea naar verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Op locatie bouwen
we voor twee weken een tentoonstelling op. Eenmaal komt een ervaren
museumdocent op bezoek voor een gesprek over de topstukken. Daarnaast kunnen de
bewoners en medewerkers zelfstandig alleen of samen informatie teruglezen en kijken doe opdrachten terugvinden in ons bijpassende kunstmagazine Totzo!
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen gelden werden besteed aan activiteiten voor ouderen.

https://www.museumplusbus.nl/stichting/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Stichting Museum Plus Bus had in 2021 twee medewerkers in dienst. Zij zorgen
voor de verwezenlijking van het beleidsplan. De beloning van deze medewerkers is
volgens de Museum cao.
De bestuursleden van de Stichting Museum Plus Bus ontvangen geen beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Opnieuw beleefde de Museum Plus Bus een bijzonder jaar. Nog vaker dan in 2020
stond de bus in het tweede coronajaar noodgedwongen stil. Maar een aantal keren trok
de Museum Plus Bus er toch op uit, bij wijze van proef. En met succes. Ondertussen
gonsde het van andere activiteiten die we onder-namen om senioren van Nederland –
crisis of geen crisis – te laten genieten van het museale erfgoed van Nederland.
Moesten we in 2020 vanwege de coronacrisis en de sluiting van musea nog een heel
nieuwe werkwijze ontwikkelen, in 2021 konden we met grote voortvarendheid verder
op de ingeslagen weg. De reizende expositie Topstukken on Tour deed meer dan
honderd verzorgingshuizen aan. Op deze manier konden ruim 11.000 ouderen in
Nederland voor het eerst of opnieuw kennis maken met kunst uit de deelnemende
musea van de Museum Plus Bus.

Een uitgebreid verslag van de uitgevoerde activiteiten in na te lezen in ons jaarverslag
2021 op de website www.museumplusbus.nl.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.museumplusbus.nl/stichting/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

5.709

€

+
€

1.199.697

+
1.213.205

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.422.603

397.054

+
€

600.283

397.054

13.508

€

1.422.603

€

+
€

€
1.416.894

600.283

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

822.320

Totaal

€

1.422.603

+
€

1.213.205

€

816.151

€

1.213.205

+

+

In 2021 heeft de Museum Plus Bus een bijdrage van 500.000 ontvangen van de BankGiro Loterij bestemd voor 2022.
In 2019 heeft de Museum Plus Bus een bijdrage van 275.000 ontvangen van de Vriendenloterij bestemd voor 2020. Door de coronacrisis hebben we de
activiteit niet uit kunnen voeren en is het bedrag doorgeschoven naar 2021 en nu naar 2022.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

2.708

€

1.622

Financiële baten

€

-5.202

€

-510

Overige baten

€

€

3.547

35.573

€
€

500.000

+

€
€

500.000

500.000

+
500.000

€
€

2.708

+

1.622

€

+

€

+

+

€

501.053

€

536.685

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

117.854

€

180.478

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

43.268

€

30.986

Personeelskosten

€

108.422

€

114.160

Huisvestingskosten

€

28.157

€

30.137

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.250

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

1.250

298.951

€

357.011

202.102

€

179.674

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kwamen de museumuitjes op 12 maart
2020 tot stilstand. In oktober 2020 werd het project Topstukken on Tour gelanceerd
waarmee we met replica's van topstukken naar verzorgingshuizen reizen. In 2021 werd
dit voortgezet. Voor meer informatie zie ons jaarverslag 2021.
Het positieve resultaat van 2021 zal worden ingezet om, zodra de mogelijkheden het
weer toelaten, de Museum Plus Bus(sen) weer te laten rijden en Topstukken on Tour
voort te zetten.

Op te vragen bij het projectbureau

Open

